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چکیده

یافته های بسیاری نشان می دهد که استفاده از تاریخ علم در ایجاد درک درست نسبت 
به علم در میان دانش آموزان بسیار تأثیرگذار است. به همین دلیل در این تحقیق تأثیر روش 
تدریِس مبتنی بر استفاده از تاریخ فیزیک بر دانش و نگرش شاگردان در مقایسه با روش 
این  بین دانش و نگرش شاگردان را مورد بررسی قرار داده ایم.  معمول، و همچنین رابطه 
پژوهش از نوع تحقیقات شبه آزمایشی است که در گروه کنترل از روش تدریس سنتی و 
در گروه آزمایش از روش تدریس مبتنی بر تاریخ فیزیک استفاده شده است.  برای سنجش 
دانش و نگرش شاگردان در پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب از آزمون نقشه مفهومی و 
پرسش نامة نگرش سنج استفاده شده است. برای بررسی رابطه بین دانش و نگرش شاگردان 
از آزمون همبستگی پیرسون، و برای بقیة فرضیه ها ازآزمون تی تست1 دو نمونه اِی مستقل 

استفاده گردیده است.
نتایج تحقیق نشان داد که آموزش تاریخ فیزیک تأثیری مثبت بر دانش و نگرش شاگردان 

می گذارد و بین دانش و نگرش شاگردان رابطه ای معنادار وجود دارد.

کلیدواژه ها: یادگیری، نگرش، دانش، تاریخ فیزیک، روش تدریس.

*تاريخ دريافت مقاله: 1/30 /1388       تاريخ شروع بررسي: 2/16 /1388      تاريخ پذيرش مقاله: 1390/2/31
1. کارشناس ارشد آموزش فیزيک دانشگاه شهید رجايی تهران

2. استاديار دانشگاه شهید رجايی تهران
3. استاديار دانشگاه شهید رجايی تهران



فصلنامه نوآوری های آموزشی. شمارة37، سال نهم، بهار541390

مقدمه
يادگیری  به  دانش آموزان  ترغیب  و  انگیزه  ايجاد  در  که  آموزشی  عوامل  مهم ترين  از  يکی 
تأثیر بسزايی دارد، نوع و نحوة روش تدريس معلم است. معلمان موفق تنها کسانی نیستند که 
در عرضۀ موضوعات و مطالب درسی متخصص، قانع کننده، و برتر باشند، بلکه، آن معلمانی 
موفق ترند که به شاگردان خود مطالب شناختی و اجتماعی را نیز عرضه می دارند و نحوة استفادة 
موثر از آنها را می آموزند. يادگیران خوب از معلمان خود اطالعات، نظرات و حکمت دريافت 
خوب،  تدريس  عمدة  دستاورد  بنابراين،  می کنند.  استفاده  يادگیری  منابع  از  به خوبی  و  کرده 

پرورش يادگیرانی خوب است. )بروس و ديگران، 1375(
تاريخ علم منبع بالقوه ای است که با مطرح شدن صحیح در کالس درس می تواند علم را 
به صورت يک فعالیت بشری جلوه داده و به شاگردان بقبوالند که دانشمندان نیز همچون ما 
انسان هايی عادی هستند. به ويژه اگر اطالعاتی داده شود در مورد اين که دانشمندان چگونه ممکن 
است در تحقیقات علمی شان دچار اشتباه شده و شکست بخورند، می تواند عالقه شاگردان را به 
علم افزايش دهد. به اين ترتیب شاگردان ياد می گیرند که آنها نیز می توانند کار علمی انجام دهند 

و نبايد از اشتباه و شکست هراس داشته باشند.

تاریخ علم فیزیک
اهمیت وارد کردن تاريخ علم به درس فیزيک اين است که از اين طريق می توان مفاهیم علمی 
البته افزودن تاريخ  و ماهیت علم را تبیین کرد و شاگردان را به درس فیزيک عالقه مند نمود. 
فیزيک به درس يا تدريس فیزيک به اين معنا نیست که لزومًا به نام ها و داده ها بپردازيم بلکه آنچه 
اهمیت بیشتری دارد اين است که بدانیم در زمان های مختلف چه ايده هايی متداول بوده است؛ 
و يا زمانی که اختراعی پديد آمده و يا مفهومی برای اولین بار مطرح شده، چگونه اين ابزارها و 

مفاهیم بر زندگی انسان تأثیر گذاشته است. )گی2، 1972( 
قبل از سال 1970، کوشش هايی به عمل آمد و از طريق منابعی مثل »نمونه های تاريخی در 
علوم تجربی هاروارد )کونانت3، 1957( و پروژه دوره درسی فیزيک )هولتون4 و ديگران،1970( 
تاريخ علم را در متون آموزشی مدارس و برنامه های آموزشی معلمان وارد کردند. بعد از سال 
1970، تأثیر تاريخ علم بر درک شاگردان از طبیعت علم و روش علمی مورد توجه بیشتری قرار 
گرفت و زندگی دانشمندان، اختراعات و اکتشافات آنها، و توسعه مفاهیم علمی به منزله مواد 
آموزشی خوب برای تغییر ديد شاگردان از طبیعت علم بررسی شد. اما اين تالش ها و راهبردهای 
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تدريس، در مورد کمک کردن به معلم ها به منظور فائق آمدن بر مشکل چگونگی استفاده از تاريخ 
علم در درس های علوم پیشنهاد نکرد. )واندرسی5، 1992( اکنون اين تحقیق به دنبال آن است 
تا به اين سوال پاسخ دهد که: آيا آموزش تاريخ فیزيک بر دانش و نگرش شاگردان تأثیر دارد؟ 

یادگیری
تازه،  انديشه های  و  اطالعات  تعريف کرد: کسب  راه های گوناگون  به  را می توان  يادگیری 
مسائل.  کردن  برای حل  گوناگون  راه های  يافتن  نیز  و  متنوع،  مهارت های  مختلف،  عادت های 
همچنین يادگیری را می توان به صورت کسب رفتار و اعمال پسنديده، يا حتی کسب رفتار و 
اعمال ناپسند نیز تعريف کرد. به سبب اهمیت و پیچیدگی مفهوم يادگیری، از آن تعريف های 

مختلفی ارائه داده اند. )سیف، 1383(
رفتارگرايان، يادگیری را تغییر در رفتار قابل مشاهده و اندازه گیری تعريف کرده اند، ولی از ديدگاه 
مکتب گشتالت، يادگیری عبارت از کسب بینش های جديد يا تغییر در بینش های گذشته است. 
)شعبانی، 1372( با اين حال، معروف ترين تعريف برای يادگیری اين است: يادگیری به فرايند ايجاد 
تغییر نسبتاً پايدار در رفتار يا توان رفتاری، که حاصل تجربه است، گفته می شود و نمی توان آن را به 
حالت های موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری، خستگی، يا داروها پديد می آيد نسبت داد. ويژگی های 
مهم اين تعريف از يادگیری عبارتند از: 1. تغییر، 2. تغییر نسبتاً پايدار، 3. تغییر نسبتاً پايدار در توان 

رفتاری و 4. تغییر نسبتاً پايدار در توان رفتاری بر اثر تجربه )سیف، 1383(

نگرش
نگرش ها آموختني و ديرپا هستند. گاه آگاهانه، و در بیشتر موارد، به تدريج، به صورت اتفاقي 
افراد  و ناخودآگاه کسب مي شوند. صرف نظر از نحوة کسب شدنشان، نگرش ها نظام اعتقادي 
را مي نمايانند. هر نگرشي در فرد سبب مي شود افراد ديگر نسبت به موقعیت، هدف، شخص، 
انديشه و احساس آن فرد نزديکي يا دوري کنند. نگرش تمايل يا عدم تمايل فرد را به کار معین 
نتیجه مي توان گفت که نگرش ها در بردارندة دوست داشتن يا دوست نداشتن اند.  مي کند. در 

چنین احساساتي بر دانش فرد سايه مي افکنند . 
نگرش ها داراي اين ويژگي هاي انحصاري اند: نشان دهنده توجه فرد به يک مورد خاص اند،  
به طور کامل به مالکیت فرد در نمي آيند و قابل مشاهده اند: )گالور و برونینگ ترجمه خرازی، 1382(.
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اهمیت تاریخ علم در آموزش علوم
از   اين علم  فلسفی  تاريخی و نگرش های  به روند  بدون توجه  فیزيک،  دانش  درک عمیق 
جذابیت الزم برخوردار نیست. )جوادی، 1387( همواره می توان  به داليل زير يک جزء تاريخی 

به برنامۀ درسی علوم وارد کرد:
1. تاريخ علم به درک بهتر مفاهیم و روش های علمی کمک می کند.

2. رويکردهای تاريخی، توسعۀ تفکر فردی را به توسعۀ ايده های علمی ربط می دهد.
3. تاريخ علم به خودی خود ارزشمند است و شاگردان بايد با رويدادهای مهم علمی مثل 

انقالب علمی، داروينیزم، کشف پنی سیلین و... آشنا شوند. 
4. تاريخ علم الزم است تا بتوان طبیعت علم را درک کرد.

5. تاريخ علم، با آزمودن زمانه و زندگی فردی دانشمندان، موضوع علم را انسانی می کند؛ 
همچنین باعث می شود که علم از حالت انتزاعی در آمده و برای شاگردان جذاب شود.

6. تاريخ علم موضوعات و شاخه های مختلف دانش را به خوبی به يکديگر متصل می کند و 
نشان  می دهد که طبیعِت پیشرفت های انسان چگونه به يکديگر وابسته است. )ماتیوس6، 1994(
مروری بر مطالعات اصلی از سال 1950 به بعد نشان می دهد که برای استفاده از اطالعات 

تاريخی در کالس درس، چهار نوع رويکرد وجود دارد:
الف. میان تاریخچة مفاهیم علمی: بعضی از منابع تاريخی چگونگی توسعه مفاهیم علمی در 
طول تاريخ را نشان می دهند. مثاًل، »تاريِخ حرکت« نشان می دهد که دانشمندان زيادی با مفاهیم 
شتاب، سقوط آزاد و ... درگیر شده اند تا اين دانش به صورت يک رشته علمی مدون درآمده 
است. در اين رويکرد به جای بیان و صرف اطالعات شخصی راجع به دانشمندان، بر سهم آنها 

در توسعۀ مفاهیم تأکید می شود. 
ب. بیان روش های علمی در طول تاریخ: در اين رويکرد بر چگونگی تولید دانش علمی توسط 
با اين روش جنبه های ماهوی علم مورد توجه  دانشمندان در عصرهای مختلف تأيد می شود. 

قرار می گیرد.
ج. تعامل بین علم و جامعه: در اين رويکرد به شاگردان کمک می شود تا تعامل بین علم و 
جامعه را درک کنند. اگر چنین تعامالتی در کالس درس مطرح نشود، شاگردان با ارتباط متقابل 
بین علم، تکنولوژی و جامعه ای که در آن زندگی می کنند آشنا نخواهند شد و ديدی که نسبت به 
علم پیدا می کنند دور از جهانی است که ما در آن زندگی می کنیم. )سالبس و ويلچس7، 1997(. 
شرح  بر  عمدتًا  علم  تاريخ  رويکرد،  اين  در  دانشمندان:  زندگی نامه شخصی  به  پرداختن  د. 



57 بررسی تأثیر آموزش تاریخ فیزیک بر دانش و نگرش شاگردان دختر پایة دوم دبیرستان

به محتوای  ارتباطی  دانشمندان برجسته متمرکز است و چندان  رويدادهای مهم زندگی فردی 
علم و مفاهیم علمی ندارد. لذا ممکن است تصور قبلی شاگردان را از شخصیت علمی دانشمند 
تغییر دهد. برای مثال، پاره ای اطالعات تاريخی نظیر اين که نیوتن بعد از مرگ پدرش در خانه 
مادر بزرگش بزرگ شد؛ وقتی او سه ساله بود مادرش مجدداً ازدواج کرد و او را ترک کرد و... 
توجه شاگردان را به تجربه های دانشمندان در مقام يک شخص عادی جلب می کند. استفاده از 
اطالعات تاريخی به شکل داستان به شاگردان کمک می کند که ساختار شناختِی خود را سازمان 

داده و عقايد خود را به موضوع درس ارتباط دهند )حیاتی8، 2004(. 
نگاه تاريخی به علم، همراه با مثال هايی از تاريخ علم، برای تأيید ايدة استفاده از تاريخ علم 

در درس فیزيک، از ديدگاه هاسلر و هافمن9 )2000( به صورت زير است:
1. فیزيک به عنوان ابزاری برای بهبود صالحیت علمی: اختراعات اديسون تغییرات شگرفی 
در زندگی روزانۀ انسان ايجاد کرده است. با اختراع چراغ برق به تدريج تمام شهرها با نیروی 

برق روشن شدند.
اقتصادی: استفاده از المپ های روشنايی در  2. فیزيک به عنوان يک اقدام مهم اجتماعی– 

شب تحوالت اجتماعی ـ اقتصادی بسیار مهمی را در زندگی بشر به همراه آورد.
اختراع المپ  از چگونگی  انگیز  آزمايش های هیجان  ارتقای تجربۀ هیجانی:  برای  فیزيک   .3
روشنايی به وسیلۀ اديسون. داستان اختراع المپ را  می توان برای شاگردان نقل کرد تا آنها در آزمايشگاه 
همان آزمايش هايی را که اديسون انجام داد انجام دهند. انجام دادن آزمايش هايی که توسط يک دانشمند 
برجسته انجام شده می تواند عالقۀ شاگردان را افزايش داده و نگرش آنها به علم را تحت تأثیر قرار دهد.
4. فیزيک به منزلۀ يک چالش خردمندانۀ علمی مهم: اديسون در اختراع چراغ برق با چالش 
عجیبی درگیر بود طوری که بیش از يک هزار آزمايش انجام داد و شکست خورد تا سرانجام 

موفق شد.
آوردن  با  برق  چراغ  اختراع  ارزش  جهان:  کار  توصیف  برای  ابزاری  به عنوان  فیزيک   .5

مثال هايی از زندگی روزمره.
 

تاثیر استفاده از تاریخ علم در تدریس علوم
مسئله گنجاندن تاريخ علم فیزيک در درس فیزيک، اولین بار در يک همايش معلمان که در 
سال 1963 در ريود10 برگزار شد مورد بررسی قرارگرفت. در آن همايش و همايش های بعدی 

تأيید شد که محتوای تاريخی می تواند قسمت مؤثری از درس فیزيک را تشکیل دهد. )گی، 1970(
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بیان تاريخ علم در تدريس علوم سه تأثیر عمده دارد: يادگیری بهتر مفاهیم علمی ، درک بهتر 
شاگردان از طبیعت علم و عالقمندشدن شاگردان به علوم.

1. یادگیری بهتر مفاهیم علمی: يکی از اثرات مطلوب استفاده از تاريخ علم در کالس درس 
اين است که به شاگردان کمک می کند تا محتوای علوم را بهتر ياد بگیرند. 

اگرچه در »بعضی از مطالعات« انجام گرفته در زمینه استفاده از تاريخ علم به عنوان ابزاری برای 
شکل دادن درک شاگردان از طبیعت علم )مثل تحقیق ايروين11، 2000 ؛ سولومون وديگران12، 
1992( يادگیری محتوای علوم امری ثانوی تلقی و نشان داده شده که استفاده از تاريخ علم بر 
يادگیری شاگردان از مفاهیم علمی تأثیر قابل توجهی ندارد. اما بر خالف نتايج اين مطالعات، 
»مطالعات زياد ديگری« )مثل تحقیق سروگلو و ديگران13 ،1998؛ واندرس،1985( تأثیر بالقوة 
استفاده از تاريخ علم را بر يادگیری شاگردان نشان داده است. در تحقیق حاضر تأثیر استفاده از 

تاريخ فیزيک در آموزش آن  مورد بررسی قرار گرفته است. 
بسط  و  توسعه  که چگونگی  می کند  توصیه  داشل14  علم:  طبیعت  از  شاگردان  بهتر  درک   .2
مفاهیم علمی در طول تاريخ، در برنامۀ درسی علوم گنجانده شود. به نظر او بیان سهم دانشمندان 
در توسعۀ يک انديشۀ علمی ممکن است به شاگردان کمک کند تا »طبیعت تجربی دانش علمی« 
را بهتر ياد بگیرند و ببینند که انديشه های علمی جاری چگونه جايگزين انديشه های قديمی تر 
می شود. داشل توضیح می دهد که رشد دانش علمی به صورت فزاينده و پیوسته در حال تغییر 
است. وی از شکل نهايی علم برای توصیف آموزش علم سنتی استفاده کرده است؛ علمی که 
تئوری های علمی جاری را بدون توجه به فرآيند توسعه آنها ارائه می دهد. معلم های علوم بايد 
شرح دهند که چگونه دانش علمی در طول تاريخ توسعه يافته است. واشل در کتابش مثال هايی 
از ساختارها می آورد تا نشان دهد که چگونه طبیعت تجربی علم می تواند در يک بافت کالسی 
برای هر يک از سطوح اصلی رشته های علمی، مثل شیمی، علوم زمین، علوم زيستی و فیزيک، به 
نمايش گذاشته شود. برای مثال او چگونگی گنجاندن »تاريخ نظريۀ تناوبی عناصر« را در درس 

شیمی توضیح می دهد)داشل، 1990(.
3. عالقه مند شدن شاگردان به علم: مطالعات مربوط به آموزش تاريخ علم، تأيید می کند که 
تاريخ علم بر عالقه شاگردان به علم تأثیر می گذارد و آنان را به يادگیری علوم بر می انگیزد. از 
جمله، بیان اطالعات تاريخی در مورد يک علم به صورت داستان در کالس های درس علوم، به 

شاگردان کمک می کند تا ساختار شناختی خود را سازمان دهند )استینر15، 1994(.
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روش های استفاده از تاریخ علم در کالس درس 
سه روش اصلی برای چگونگی استفاده از تاريخ علم در کالس وجود دارد. روش اول بر اين 
اساس است که انديشه های شاگردان مشابه انديشه های دانشمندان گذشته است. هم تاريخ نويسان 
اولیه در طول  انديشه های علمی  بین  علوم و هم آموزشگران علوم دريافته اند که شباهت هايی 
تاريخ و دانش پیشین شاگردان وجود دارد؛ و اينها شباهت هايی است که از تجربه های زندگی 
روزمره يا فعالیت های يادگیری به وجود می آيد. به عنوان مثال، دانش آموزان در مورد موفقیت 
و مکان زمین در جهان هستی کج فهمی دارند و تصور می کنند که »زمین در مرکز است«. اين 
انديشه شبیه به انديشه فیلسوفان قديم يونان است. حال، اگر شاگردان با اين انديشه ها در بافت 

تاريخی مطلب آشنا شوند، به تصحیح کج فهمی های آنها کمک می شود. 
دومین روش، بر اين اساس است که تعارض بین شاگردان نیز مشابه تعارض های دانشمندان 
است. تاريخ علم شامل بحث هايی است بین دانشمندان تا اختالالت خود را برطرف کنند؛ در ضمن، 
جواب های دانشمندان امروز سؤال هايی برای دانشمندان آينده ايجاد می کند. همان طور که دانشمندان 
با ابهام در آزمايش های خود يا ابهام در مطالعات دانشمندان ديگر مجبور می شوند نظريه های جديدی 
بدهند. به طور مشابه، احتمال آن بیشتر است که شاگردان نیز وقتی با مفاهیم جاری ارضاء نشدند، 
مفاهیم جديد را ياد بگیرند. معلم ها می توانند از جلسه های بحثی مشابه جلسه های بحث دانشمندان 

پیشین استفاده کنند تا شاگردان به درگیر شدن در کالس درس تشويق شوند. 
می کند.  پیشنهاد  داستان  شکل  به  ويژه  به  را  توضیحاتی  تاريخی،  بافت  در  روش  سومین 

داستان ها به عنوان يک سازمانگر شناختی، ابزار تدريس نیرومندی هستند )حیاتی، 2004(.

فرضیه های تحقیق
1. روش تدريس مبتنی بر استفاده از تاريخ فیزيک بر دانش و درک شاگردان، در مقايسه با 

روش معمول، تأثیر متفاوتی دارد.
2. روش تدريس مبتنی بر استفاده از تاريخ فیزيک بر نگرش شاگردان نسبت به درس فیزيک، 

در مقايسه با روش معمول، تأثیر متفاوتی دارد.
3. رابطۀ معناداری بین دانش و درک شاگردان و نگرش آنان به درس فیزيک، به دلیل استفاده 

از اطالعات تاريخی، وجود دارد. 
4. دانش و درک شاگردان پس از گذراندن دورة آموزشی به روش مبتنی بر استفاده از تاريخ 

فیزيک، از دانش و درک قبل از دورة آموزشی بیشتر است. 
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5. دانش و درک شاگردان پس از گذراندن دورة آموزشی به روش معمول، از دانش و درک 
قبل از دورة آموزشی بیشتر است.

کنترل  و  آزمايش  گروه  دو  در  آموزشی  دوره  گذراندن  از  قبل  شاگردان  درک  و  دانش   .6
متفاوت است.

7. نگرش شاگردان به درس فیزيک پس از گذراندن دورة آموزشی به روش مبتنی بر استفاده 
از تاريخ فیزيک، نسبت به نگرش قبل ازدورة آنان متفاوت است. 

8. نگرش شاگردان به درس فیزيک، پس از گذراندن دورة آموزشی به روش معمول، نسبت 
به نگرش قبل ازدورة آنان متفاوت است. 

9. نگرش شاگردان به درس فیريک، قبل از گذراندن دوره آموزشی در دو گروه آزمايش و 
کنترل، متفاوت است.

روش تحقیق
روش پژوهش مورد استفاده در اين تحقیق، بر اساس هدف تحقیق، از نوع پژوهش کاربردی 
است. از اين حیث محقق در صدد است تا تأثیر آموزش تاريخ فیزيک بر يادگیری را بررسی کند 
و راهکارهايي عملي جهت استفاده از تاريخ فیزيک در آموزش فیزيک در آموزش و پرورش ارائه 

نمايد. بر اساس نحوه گردآوري داده ها، روش تحقیق، شبه آزمايشی است. 
در اين پژوهش، برای اجرای دوره آموزشی، دو کالس از کالس های پايۀ دوم رشته تجربی 
»دبیرستان دخترانۀ دانش آموز« در ناحیۀ 3 آموزش و پرورش شهر تبريز به عنوان حجم نمونه 
انتخاب شد. يکی از کالس ها با تعداد30 نفر به طور تصادفی به عنوان گروه آزمايش و کالس ديگر 
با همان تعداد به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. برای گروه آزمايش فصل سوم کتاب فیزيک 
سال دوم دبیرستان انتخاب گرديد که شامل مباحث نیرو، قوانین نیوتن، نیروی گرانش، نیروی 
عمودی تکیه گاه و اصطکاک است. سپس با استفاده از »طرح درِس مبتنی بر رويکردِ تاريخی« 
که شامل اطالعاتی از قبیل سیر تاريخی نظريه ها و زندگی نامه دانشمندان بود کتاب تدريس شد. 

برای گروه کنترل نیز همان مفاهیم به روش معمول تدريس گرديد.
با توجه به اين که در تحقیقات شبه آزمايشی، آزمودنی ها به طور تصادفی به گروه ها ی آزمايش 
و کنترل منتسب نمی شوند بايد از همسانی گروه ها قبل از انجام آزمايش اطمینان حاصل شود؛ که در 
پژوهش حاضر همسانی گروه ها با توجه به  پیش آزمون اجرا شده )جدول شماره1( و تقريباً يکسان 

بودن میانگین معدل سال گذشته گروه ها و پراکندگی معدل های مختلف مورد تايید قرار گرفت. 
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پرسشنامه   عنوان  مفهومی)به  نقشه  آزمون  از  يادگیری  به  مربوط  داده های  برای جمع آوری 
برای سنجش میزان يادگیری( شامل 13 سوال در رابطه با مفاهیم تدريس شده، استفاده گرديده. 
نقشه مفهومی، يکی از روش های سنجش يادگیری شاگردان است. )نواک19، 1995( شکل زير 

قسمتی از نقشه مفهومی را نشان می دهد:

گزاره: وزن نیروی گرانشی است.
شکل1. مثالی از توضیح گزاره ای

وزن گزارهنیرو

به عنوان مثال در شکل باال از شاگرد خواسته می شود که گزاره ای در مورد رابطۀ وزن و نیرو 
بنويسد. در اين تحقیق به هر يک از سواالت، با توجه به میزان درستی جواب، از 0 تا 4 نمره داده شده 
است. برای جمع آوری داده های مربوط به نگرش نیز از پرسش نامه ای شامل21 سؤال محقق ساخته که 
از نوع 5 گزينه ای مقیاس لیکرت می باشد استفاده گرديده. برای سنجش روايی يا اعتبار پرسش نامه ها 
از روش روايی محتوا استفاده شد. توان سنجش خصیصه هاي مورد نظر در پرسش نامه ها توسط جمعي 
از  متخصصان و خبرگان، مشتمل بر اساتید راهنما و مشاور، کارشناسان و معلمان با تجربه آموزش و 
پرورش مورد تايید قرار گرفت. برای سنجش قابلیِت اعتمادِ ابزار اندازه گیری از روش آلفای کرونباخ 
استفاده شد.آلفاي کرونباخ مجموعه آيتم هاي پرسش نامه نگرش سنجی برابر با 0/88 و پرسش نامۀ 

دانش )نقشه مفهومی( برابر با 0/84 می باشد که درصد ها حاکي از پايايي بااليي است. 

تجزیه و تحلیل یافته ها
بر دانش و  تاريخ فیزيک  تأثیر آموزش  اين تحقیق بررسی  اين که هدف اصلی  به  با توجه 
نگرش شاگردان است، لذا برای بررسی تأثیر آموزش تاريخ فیزيک بر دانش و نگرش شاگردان، 
از آزمون تِی دو نمونه ای مستقل، و برای بررسی رابطۀ بین دانش و نگرش شاگردان از آزمون 
همبستگی پیرسون استفاده شده است. آزمون تِی دو نمونه ای مستقل و آزمون پیرسون اين امکان 
را فراهم نمودند تا با لحاظ کردن سطح معناداری )0/001 (، معنادار بودن آنها را بررسی نمايیم. 
نتايج تحقیق پس از اجرا و اتمام دوره آموزشی و برگزاري آزمون هاي يادگیري و نگرش سنجی 
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به صورت پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمايش در جداول زير نشان داده  
شده است.

جدول 1. نتایج حاصل از آزمون تِی دو نمونه ای مستقل فرضیه های تحقیق

انحراف میانگینفراوانيآزمونمتغیرگروه
معیار

میانگین 
خطاي 
استاندارد

t عدد آماره
معناداري

رد یا عدم رد 
فرضیه

رل
کنت

دانش
305/83/770/68پیش آزمون

عدم رد فرضیه 18/290/0005-
3029/335/941/08پس آزمون

نگرش
3063/307/691/40پیش آزمون

عدم رد فرضیه 0/580/568-
3064/467/751/41پس آزمون

ش
ماي

آز

دانش
303/393/390/61پیش آزمون

عدم رد فرضیه 25/100/0004-
306/666/661/21پس آزمون

نگرش
307/467/461/36پیش آزمون

عدم رد فرضیه 12/160/0007-
303/583/580/65پس آزمون

انحراف میانگینفراوانيگروهآزمونمتغیر
معیار

میانگین 
خطاي 
استاندارد

t آماره
عدد 

معناداري
رد یا عدم رد 

فرضیه
ش

دان

پیش آزمون
305/83/770/68کنترل

رد فرضیه 0/750/456-
306/503/390/61آزمايش

پس آزمون
3029/335/941/08کنترل

عدم رد فرضیه 7/010/0001-
3040/766/661/21آزمايش

ش
گر

پیش آزمونن
3063/307/691/40کنترل

رد فرضیه 1/140/259-
3065/537/461/36آزمايش

پس آزمون
3064/467/751/41کنترل

عدم رد فرضیه 12/470/0002-
3083/933/580/65آزمايش

جدول2.  نتایج حاصل از آزمون همبستگي پیرسون مربوط به فرضیه سوم

فرضیه سوم
نتیجه آزمون عدد معناداريضريب همبستگي

رد فرض صفر0/8090/000
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همان طور که در جدول فوق مشاهده مي گردد، ضريب همبستگي محاسبه شده برابر با 0/809 
و عدد معني داري برابر با صفر است که از سطح خطا )0/05 ( کمتر مي باشد و اين نشانگر آن 
است که ارتباط معناداري میان دانش و درک شاگردان و نگرش آنان به درس فیزيک، به دلیل 
استفاده از اطالعات تاريخی، وجود دارد. با توجه به اين که ضريب همبستگی بین اين دو متغیر 

دارای عالمت مثبت است . بنابراين، اين ارتباط مستقیم مي باشد.
برای بررسی تأثیر آموزش تاريخ فیزيک بر دانش و درک  شاگردان،  نتايج پیش آزمون و 
پس آزمون دو گروه کنترل و آزمايش مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. و يافته های تحقیق نشان 
داد که گروه کنترل و آزمايش در پیش آزمون از لحاظ سطح دانش تفاوت معنا داری ندارند اما 
در پس آزمون تفاوت معنا داری دارند. بنابراين تأثیر مثبت آموزش تاريخ فیزيک بر دانش و درک 

شاگردان مورد تأيید قرار گرفت.
برای بررسی تأثیر آموزش تاريخ فیزيک بر نگرش شاگردان نسبت به درس فیزيک، نتايج 
پیش آزمون و  پس آزمون دو گروه کنترل و آزمايش مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. يافته های 
تحقیق نشان داد که گروه کنترل و آزمايش در پیش آزمون از لحاظ سطح نگرش تفاوت معناداری 
نداشتند اما در پس آزمون تفاوت معناداری پیدا کردند. بنابراين  تأثیر مثبت آموزش تاريخ فیزيک 
بر نگرش شاگردان نسبت به درس فیزيک مورد تأيید قرار گرفت. در نمودار زير توصیف آماری 

آزمون های دانش و نگرش در دو گروه کنترل و آزمايش نشان داده شده است. 
 

نمودار شماره 1. مقایسة میانگین نمرات دانش و نگرش در دو گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون.
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با مقايسه مقادير میانگین در پیش آزمون و پس آزموِن »متغیر يادگیری« در دو گروه کنترل 
و آزمايش، روشن می شود که نمرات پس آزمون نسبت به پیش آزمون رشد داشته است و اين 
نشان دهندة موثر بودن دورة آموزشی در افزايش يادگیری شاگردان هر دو گروه است. از طرف 
ديگر مقادير میانگین مربوط به متغیر يادگیری در پس آزمون گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل 
تفاوت دارد و اين نشان می دهد که استفاده از تاريخ فیزيک در تدريس آن تاثیر مثبتی بر يادگیری 

شاگردان دارد.
کنترل،  گروه  در  نگرش«  »متغیِر  آزموِن  پس  و  آزمون  پیش  در  میانگین  مقادير  مقايسه  با 
مالحظه می شود که اين مقادير، از پیش آزمون به پس آزمون تغییر چندانی نکرده است و اين به 
اين معناست که روش تدريس معمول بر نگرش شاگردان تاثیر ندارد. اما مقايسۀ مقادير میانگین 
در  پیش آزمون و پس آزمون متغیِر نگرش در گروه آزمايش، نشان می دهد که اين مقادير، از 
پیش آزمون به پس آزمون رشد قابل توجهی داشته است، يعنی روش تدريِس مبتنی بر استفاده 

از تاريخ فیزيک باعث ايجاد نگرش مثبت نسبت به درس فیزيک می شود.

بحث و نتیجه گیری 
در اين تحقیق تأثیر آموزش تاريخ فیزيک بر دانش و نگرش شاگردان و رابطۀ بین دانش و 
نگرش شاگردان مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده تأثیر مثبت آموزش تاريخ فیزيک 

بر دانش و نگرش شاگردان و رابطه بین دانش و نگرش آنها را مورد تأيید قرارداد. 
ادبیات پژوهشی منافات  نتايج برخي از تحقیقات علمي موجود در  با  نتايج تحقیق حاضر 

دارد، به عنوان نمونه همان گونه که قباًل اشاره شد:
 ـ کلوپفر و کولی17 )1961( نتیجه گرفته بودند که استفاده از تاريخ علم تأثیر معناداری بر 
درک شاگردان از اراده علمی دانشمندان و روش ها و اهداف علوم دارد، اما بر دانش محتوايی 

تأثیر معناداری ندارد.
ـ ايروين )2000( در تحقیقی، از تاريخ علم استفاده نمود و میزان يادگیری شاگردان از علوم 
و درک و فهم آنها از طبیعت علم را اندازه گیری کرد. او مشاهده کرد که با استفاده از دورنمای 
تاريخی، نگرش شاگردان  به طور مثبت تحت تأثیر قرار می گیرد. اما، اختالف قابل توجهی در 
درک محتوای علم بین دو گروه از شاگردان به وجود نمی آمد. يافته های او اين فرضیه را که 
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استفاده از تاريخ علم ممکن است تأثیر مثبتی بر يادگیری علوم در شاگردان داشته باشد تأيید 
نکرد.

 اما، با نتايج برخي از تحقیقات موجود منطبق است؛ از جملۀ اين تحقیقات مي توان به موارد 
زير اشاره نمود:

ـ تحقیق هاوسلر و هافمن )2000( نشان داد که تدريس فیزيک در بافت تاريخی خود باعث 
افزايش عالقه شاگردان به فیزيک می شود.

از تاريخ علم در کالس درس علوم استفاده و مشاهده کرد که عالقۀ  ـ واريک18 )2000( 
شاگردان به درس علوم افزايش يافت. 

ـ سالبس و ويلچس )1997( در تحقیق خود به اين نتیجه رسیدند که محتوای تدريس شده 
در بافت جذاب، عالقۀ شاگردان را تحريک می کند. آنها تأثیر نمای فلسفی و تاريخی مفاهیم را 

به منزلۀ روشی برای افزايش دادن عالقۀ شاگردان به برنامۀ درسی تأيید کردند. 
ـ تحقیق واندرس )1985( نشان داد که از تاريخ علم می توان برای پیش بینی کج فهمی های 
شاگردان استفاده کرد و يادگیری آنها را افزايش داد. يکی از اثرات مطلوب استفاده از تاريخ علم 

در کالس درس اين است که به شاگردان کمک می کند تا محتوای علوم را ياد بگیرند. 
شاگردان  يادگیری  بهبود  باعث  علم  تاريخ  که  دريافتند  نیز   )1998( ديگران  و  سروگلو  ـ 
می شود و به درک بهتر مفاهیم و روش های علمی کمک می کند. اگر از تاريخ علم متناسب با 
مطالب درسی و سن شاگردان استفاده شود، می تواند باعث درک و فهم عمیق تر مطالب درسی 

شود.
تألیف  به  20 )هولتون و ديگران، 1380( که منجر  ـ تحقیق هولتون، رادرفورد19 و واتسون 
تحقیق  آن  اهداف  از  يکی  است.  ذکر  قابل  نیز  گرديد  هاروارد  فیزيک  درسی طرح  کتاب های 

گنجاندن تاريخ فیزيک در برنامه های درسی فیزيک بود.
نتیجه اين که، تاريخ علم و به ويژه تاريخ فیزيک، با اطالعاتی که ـ در مورد نحوه شکل گیری 
آمدن  وجود  به  چگونگی  و  دانشمندان  شبانه روزی  کوشش های  و  فیزيک  قوانین  و  نظريه ها 
اختراعات و اکتشافات توسط دانشمندان ـ در اختیار ما قرار می دهد، می تواند به عنوان يک ابزار 
آموزشی خوب جهت رسیدن به اهداف مذکور و اهداف مهارتی و دانشی آموزش فیزيک مورد 

استفاده قرار گیرد.
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در تحقیق حاضر عالوه بر بررسی تأثیر آموزش تاريخ فیزيک بر نگرش و دانش شاگردان، 
رابطۀ بین دانش و نگرش شاگردان هم مورد بررسی قرار گرفت و نتايج به دست آمده رابطۀ 
مثبت و  معنادار بین دانش و نگرش شاگردان را مورد تأيید قرار داد؛  اين بدين معناست که 
اگر نگرش شاگردان نسبت به درس فیزيک افزايش يابد دانش و درک و فهم آنان هم افزايش 
خواهد يافت و، برعکس، اگر دانش و درک شاگردان در درس فیزيک افزايش يابد نگرش آنان 
نسبت به درس فیزيک هم افزايش خواهد يافت. بنابر اين، الزم است آموزش و پرورش در جهت 
فیزيک  تاريخ  از طريق گنجاندن  فیزيک  به درس  آموزان نسبت  دانش  مثبت در  ايجاد نگرش 
در »کتاب های فیزيک« دورة دبیرستان و نیز »آموزش معلمان« در نحوة تدريس تاريخ فیزيک 
برنامه ريزی کند، زيرا يکی از مهم ترين عوامل آموزشی که در ايجاد انگیزه و ترغیب دانش آموزان 
به يادگیری تأثیر بسزايی دارد، معلم است. در اين زمینه، رادرفورد )2001( که يکی از عالقمندان 
وارد کردن تاريخ علم به موضوعات درسی است اظهار می دارد که يکی از مشکالت در وارد 
کردن تاريخ علم به برنامۀ درسی اين است که معلم ها عمدتًا بر استفاده از برنامه درسی سنتی 

پافشاری می کنند و تمايلی به تغییر آن ندارند. 
با استفاده از تجربه های محققان در آموزش فیزيک  و با درک بهتر از اين که شاگردان چگونه 
بايد علوم را ياد بگیرند، پروژة برنامه درسی در ايران در حال حاضر بايد تالش نمايد تا به موارد 

زير اهتمام نمايد:
1. محتوای کمتری تدريس شود، اما تدريس و ارزيابی به گونه ای باشد که از فهمیدن و درک 

کردن، به جای حفظ کردن و يادگیری طوطی وار، حمايت کند.
2. ارتباط بین علم، تکنولوژی و جامعه فهمانده شود.

3. ابعاد فرهنگی علم، تاريخ و فلسفۀ علم، درگیری های اخالقی و مذهبی علم، فهمانده شود.
4. تغییر يک برنامۀ درسی زمانی مؤثر خواهد بود که با تغییرات سیستماتیک گسترده، شامل 
ارزيابی شده، همراه  متن های  و  و طرح ها  معلمان  بازآموزی  برنامه های  يا  آموزشی  برنامه های 

باشد. 

محدودیت های پژوهش
1. يکی از محدوديت های پژوهش حاضر در انتخاب گروه آزمايش و کنترل از يک مدرسه 
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می باشد که ممکن است به داليل زير نتايج تحقیق را تحت تاثیر قرار دهد:
ـ انتشار عمل آزمايشی

ـ تضعیف روحیۀ گروه کنترل
ـ تالش جبرانی گروه کنترل

2. اين تحقیق در يکی از مدارس دولتی در مرکز استان انجام گرفته است لذا در تعمیم نتايج 
آن به ساير مدارس و رشته های ديگر  بايد محتاط بود.

پیشنهادها
پیشنهاد می شود در آزمايشگاه  انجام گرفته است.  ـ تحقیق حاضر در درس نظری فیزيک 
نیز اجرا شود، زيرا به نظر می رسد انجام دادن »آزمايش هايی که توسط دانشمندان مشهور انجام 

گرفته« برای شاگردان جالب باشد.
ـ تحقیق های مشابهی در ساير دروس علوم از قبیل زيست شناسی و شیمی و ... انجام شود.
ـ در درس علوم مقاطع تحصیلی دبستان و راهنمايی نیز پژوهش انجام شود. البته در مقاطع 

پايین تر، از تاريخ علم متناسب با سن و درک و فهم شاگردان بايد استفاده کرد.
ـ پیشنهاد می شود که يک تحقیق ملی در سرتاسر کشور در اين زمینه انجام شود تا بتوان 
از نتايج آن در تألیف کتب درسی و تهیۀ برنامه آموزش ملی فیزيک در جهت باال بردن میزان 

يادگیری، درک و فهم  مطالب درسی و  عالقمند نمودن دانش آموزان  استفاده کرد.
ـ در تألیف کتب درسی از تاريخ فیزيک استفاده شود زيرا اکثريت تحقیقات انجام گرفته تا 

به امروز در اثر بخشی آن بر ايجاد نگرش مثبت نسبت به علوم اتفاق نظر دارند.
درسی  برنامۀ  به  آن  کردن  وارد  نحوه  و  علم  تاريخ  دبیر،  تربیت  مراکز  درسی  برنامه  در  ـ 
آموزش داده شود. زيرا به نظر می رسد اين کمبود وجود دارد که معلم ها از تاريخ ماده درسی 
که آن را تدريس می کنند اطالعات چندانی ندارند. تنها عده معدودی از معلم ها از روی عالقه 
شخصی تاريخ علم را خوانده اند و حتی اين عدة کم نیز نمی دانند چگونه از اين اطالعات در 

کالس درس خود استفاده کنند.
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